
На основу члана 22. ст. 2. и 3. и члана 26. Закона о библиотечко – 

информационој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 44/16), чл. 

3, 5. и 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 34) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. 
тачка 34) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), 

Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. 

године,  д о н о с и     

 

 

 

 

 

О Д Л У К У  
О  УСКЛАЂИВАЊУ  ОРГАНИЗОВАЊА  И  ПОСЛОВАЊА   

СРПСКЕ  ЦЕНТРАЛНЕ  БИБЛИОТЕКЕ  „ПРОСВЈЕТА“  ФОЧА  
 

 

 

 

 

I 

Овом одлуком врши се усклађивање организовања и пословања Српске 
централне библиотеке „Просвјета“ Фоча са Законом о библиотечко – информационој 
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 44/16), Законом о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), 
Законом о класификацији дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 
66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 8/14).  
 

II 

1) Српска централна библиотека „Просвјета“ Фоча (у даљем тексту: 
Библиотека) је основана и уписана у судски регистар рјешењем Основног суда у 
Сарајеву, број: I – 38/94 од 20. 1. 1994. године. 

2) Библиотека се, као правно лице, води у судском регистру Окружног 
привредног суда Требиње, број: 062-0-РЕГ-11-000366. 

3)  Оснивач Библиотеке је Српско просвјетно и културно друштво 

„Просвјета“ Источно Сарајево (у даљем тексту: Оснивач). 
 

III 

1)  Оснивач је својом Одлуком, број: 01-78/2021 од 16. 6. 2021. године, 
исказао интересовање и сагласан је да се Општина Фоча, као јединица локалне 
самоуправе на чијем подручју се налази сједиште Библиотеке, третира и упише у 
судски регистар као суоснивач Библиотеке.  

2) Општина Фоча и Оснивач ће своја међусобна права и обавезе, као 
суоснивача, регулисати уговором, у складу са Законом о библиотечко – 

информационој дјелатности, Законом о систему јавних служби и овом одлуком и 
биће уписани у судски регистар, уз претходну сагласност надлежног министарства. 

3) Библиотека ће наставити да обавља библиотечко – информациону 
дјелатност као дјелатност од општег интереса за Републику Српску, под којом се 
подразумијева слободан приступ грађана информацијама, знањима и идејама 
садржаним у библиотечкој грађи, као и право на остваривање индивидуалних и 
интелектуалних слобода.  



IV 

1)  Оснивачи Библиотеке су:  
-  Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ Источно Сарајево и  

-  Општина Фоча. 

2)  Општина Фоча је, у складу са Одлуком о припајању Народне библиотеке 
општине Србиње Српској централној библиотеци „Просвјета“ у Србињу“, број: 01/1-

023-7 од 18. априла 1995. године, уступила Библиотеци библиотечку грађу и другу 
имовину, према извршеном попису. 

3)  На име оснивачког улога, Општина Фоча ће уплатити новчани износ од 
2.000,00 КМ.  
 

V 

1)  Пуни назив Библиотеке је: Јавна установа Српска централна библиотека 
„Просвјета“ Фоча. 

2) Скраћени назив Библиотеке је: ЈУ Српска централна библиотека 
„Просвјета“ Фоча. 

3)  Пуни и скраћени назив Библиотеке су равноправни у примјени и уписују 
се у судски регистар. 
 

VI 

Сједиште Библиотеке је у Фочи, улица Краља Петра I, број 15. 

 

VII 

1)  Библиотека је јавна установа. 
2)  Библиотека има својство правног лица, које је стекла уписом оснивања у 

судски регистар. 
 

VIII  

1) У правном промету са трећим лицима, у циљу обављања пословних 
дјелатности, Библиотека склапа уговоре и предузима друге правне послове и радње, 
самостално, у своје име и за свој рачун, без ограничења. 

2)  За своје обавезе у односима према трећим лицима Библиотека одговара 
својом имовином. 

3)  За обавезе Библиотеке оснивачи из тачке IV ове одлуке одговарају до 
висине оснивачког улога. 
 

IX 

Библиотека не може отуђивати обавезни примјерак штампане и на други 
начин умножаване грађе, као ни библиотечке јединице из завичајне збирке. 
 

X 

1) У складу са Законом о класификацији дјелатности и Уредбом о 
класификацији дјелатности Републике Српске, Библиотека обавља сљедеће 
дјелатности: 

-  47.61  Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама, 

-  47.79  Трговина на мало половном робом у специјализованим 
продавницама, 

-  58.11  Издавање књига, 
-  82.30  Организација састанака и пословних сајмова, 
-  85.59  Остало образовање, д. н, 
-  91.01  Дјелатности библиотека и архива. 
2)  Дјелатности Библиотеке се уписују у судски регистар.  



3)  Библиотека обавља дјелатности у спољнотрговинском промету у оквиру 
регистрованих дјелатности.  
 

XI  

1)  Библиотека је културна, информациона и образовна установа која обавља 
дјелатности од општег друштвеног интереса и корисницима ставља на располагање 
организовани фонд библиотечке грађе, као и друге изворе информација и услуга.  

2)  Библиотека обавља дјелатности за потребе грађана, на подручју општине 
Фоча за које је основана, обезбјеђујући им једнаке услове за општекултурно 
уздизање, образовање и информисање, као и остваривање људских права у домену 
слободе изражавања, стваралаштва, интелектуалних и других грађанских слобода. 

3)  Примарна улога Библиотеке је да прикупља, обрађује, истражује, чува и 
даје на коришћење библиотечку грађу и да пружа приступ корисницима до свих 
врста информација. 

 

XII 

1)  У оквиру библиотечко – информационе дјелатности, Библиотека обавља 
сљедеће послове:  

-  планира набављање библиотечке грађе, у складу са исказаним потребама, 

-  прикупља библиотечку грађу куповином, размјеном и поклоном, 
-  стручно обрађује, чува и обнавља библиотечку грађу, 
-  обезбјеђује ефикасно коришћење библиотечке грађе, 
-  води евиденције, каталоге и другу документацију о библиотечкој грађи, 
-  води евиденције о корисницима библиотечке грађе, 
-  обезбјеђује услове за коришћење библиотечке грађе, 
-  чува примјерак свих умножених публикација са подручја на коме дјелује, 
- чува у завичајној збирци штампане и умножене публикације настале ван 

подручја на коме дјелује, а односе се на подручје на коме дјелује, као и дјела 
значајних аутора поријеклом са овог подручја, а живе и раде ван њега, 

-  организује културне манифестације и друге облике развијања интереса за 
библиотечку грађу и библиотечку дјелатност, 

-  сарађује са другим библиотекама и информационим центрима у планирању 
заједничке базе података из области библиотекарства, 

- обавља и друге послове, у складу са Законом о библиотечко – 

информационој дјелатности, другим прописима и општим актима. 
2)  Библиотека је дужна да послове из своје дјелатности обавља квалитетно, 

на начин који ће задовољити потребе и интересе грађана из области библиотечко – 

информационе дјелатности.  

 

XIII 

Органи управљања и руковођења у Библиотеци су:  

-  Директор и  
-  Управни одбор. 

 

XIV 

1) Директор руководи Библиотеком, представља и заступа Библиотеку и 
одговоран је за законитост њеног рада. 

2)  Директор Библиотеке обавља сљедеће послове: 
-  организује и руководи радом Библиотеке, 
-  заступа Библиотеку, 
- доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, уз 

сагласност ресорног министарства надлежног за послове у области просвјете и 
културе (у даљем тексту: ресорно министарство), 



-  предлаже годишњи програм рада и финансијски план Библиотеке,  
-  одговоран је за остваривање годишњег програма и плана рада Библиотеке, 
-  подноси извјештај о извршењу годишњег плана и финансијском пословању 

Библиотеке, 
-  извршава одлуке Управног одбора, 
-  предлаже план развоја Библиотеке за период до четири године, 

- врши и друге послове утврђене законима којим се регулишу питања у 
области библиотечко – информационе дјелатности и система јавних служби, као и 
Статутом Библиотеке.  
 

XV  

1) Директора Библиотеке, у име Оснивача и Општине Фоча, именује и 
разрјешава ресорно министарство, на период од четири године, уз претходно 
спроведен поступак јавне конкуренције, у складу са законом. 

2)  За директора Библиотеке може бити именовано лице које испуњава опште 
и посебне услове за избор и именовање, који су предвиђени законом и Статутом 

Библиотеке.  

3)  Директор Библиотеке може бити разријешен дужности из разлога, на 
начин и у поступку у складу са законом и Статутом Библиотеке. 

4)  Права, обавезе и одговорности директора Библиотеке односе се и на 
вршиоца дужности директора.  
 

XVI  

1)  Управни одбор управља Библиотеком. 

2)  Управни одбор Библиотеке има три члана. 
3) Чланове Управног одбора Библиотеке, у име Оснивача и Општине Фоча, 

именује и разрјешава ресорно министарство, на период од четири године, уз 
претходно спроведен поступак јавне конкуренције, у складу са законом. 

4)  За члана Управног одбора Библиотеке може бити именовано лице које 
испуњава опште и посебне услове за избор и именовање, који су предвиђени законом 
и Статутом Библиотеке.  

5)  Чланови Управног одбора Библиотеке не могу бити лица запослена у 
Библиотеци. 

6)  Члан Управног одбора Библиотеке може бити разријешен дужности из 
разлога, на начин и у поступку у складу са законом и Статутом Библиотеке. 
 

XVII  

1)  Управни одбор Библиотеке обавља сљедеће послове: 
-  доноси статут Библиотеке, уз сагласност ресорног министарства, 
-  одлучује о пословању Библиотеке, 
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун 

Библиотеке, уз сагласност ресорног министарства, 
-  доноси план и програм рада и годишњи финансијски план Библиотеке, уз 

сагласност ресорног министарства, 
- одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом и Статутом 

Библиотеке, 
-  утврђује пословну и развојну политику Библиотеке,  
-  на приједлог директора, одређује цијене производа и услуга које пружа 

Библиотека, 
-  доноси пословник о свом раду, 

-  врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим општим 

актима Библиотеке. 



2)  Управни одбор Библиотеке доноси одлуке већином гласова од укупног 
броја чланова. 

3)  Рад Управног одбора уређује се Статутом Библиотеке и Пословником о 
раду Управног одбора. 
 

XVIII  

Надзор над законитошћу рада Библиотеке, стручни надзор и инспекцијски 
надзор врше: ресорно министарство, републички органи инспекције, надлежни орган 
Општине Фоча и други надлежни органи контроле и надзора, у складу са законом. 
 

XIX  

1)  Средства за финансирање дјелатности Библиотеке обезбјеђују се у буџету 
Републике Српске, као и у буџету Оснивача и Општине Фоча, у складу са законом.  

2)  У буџету Републике Српске обезбјеђују се средства за: 
-  бруто плате запослених у Библиотеци и друга примања на основу радног 

односа, утврђена законским прописима којим се дефинишу плате запослених у 
области образовања и културе, општим и појединачним колективним уговорима, 

-  дио програмских дјелатности Библиотеке, 

-  набавку библиотечке грађе, 

-  инвестиције у опрему и нове намјенске објекте за обављање библиотечке 
дјелатности и значајнију адаптацију постојећих. 

3)  У буџету Општине Фоча обезбјеђују се средства за:  

-  материјалне и режијске трошкове,  
-  текуће и инвестиционо одржавање Библиотеке. 
4)  Библиотека може да остварује средства за рад и из сопствених прихода, 

донација, поклона и других извора, у складу са законом. 
 

XX 

1) Планирање рада Библиотеке врши се на начин утврђен законом и Статутом 
Библиотеке. 

2) Библиотека подноси ресорном министарству, Оснивачу и Општини Фоча 
приједлог годишњег програма рада, најкасније до краја септембра текуће године за 
наредну годину. 

3) Библиотека је дужна да, најмање једном годишње, достави ресорном 
министарству, Оснивачу и Општини Фоча извјештај о свом раду и пословању и 
остваривању програма који се финансирају средствима из њихових буџета.  

 

XXI  

1)  Ресорно министарство: 
-  даје сагласност на Статут Библиотеке, 
- даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних мјеста 

Библиотеке, 
-  даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Библиотеке, 
- разматра и усваја годишњи извјештај о раду и пословању и годишњи 

обрачун Библиотеке. 
2)  Општина Фоча: 

-  даје сагласност на план коришћења средстава која се обезбјеђују у њеном 
буџету, 

-  врши надзор над реализацијом и коришћењем средстава која се обезбјеђују 
у њеном буџету.  
 

 

 



XXII 

1) Библиотека је дужна да усклади Статут и друге опште акте са овом 
одлуком. 

2)  До усклађивања општих аката Библиотеке са овом одлуком, примјењиваће 
се закон и други прописи и општи акти који нису у супротности са законом.  
 

XXIII  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

 

 

Број:  01-022-29/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                                                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ   
                                                                                                      Срђан  Драшковић  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


